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االكاديميةعبارة عن مركز أعمال بمدينة وزان، لتدريب أصحاب المشاريع و أطر الشركات الصغيرة والمتوسطة والتعاونيات في قطاع تحويل وتصنيع
المنتجات الغذائية الزراعية. كما أنها مؤسسة مستقلة سياسياً وإيديولوجياً.

يجب عىل المشاركين احترام القانون الداخلي لألكاديمية. كل عمل يخالف أحكامه، يعرّض الجاني لمتابعة قانونية أو ما شابه وفقا ألحكام المادة (8)
 من هذا القانون . اإللتزام بمضامين هذا الميثاق الذي يشكل عنصرا من المنظومة العامة لألكادمية يساهم في تدعيم ثقافة اإلنتماء، بث روح

 المسؤولية و اإلنضباط لدى المشاركين

اخالقيات االكاديمية

اللغة

مخاطبة جميع أعضاء المؤسسة بطريقة الئقة وباحترام.

اللباس والسلوك والنظافة هو انعكاس لمهنيتك، لذلك فمن المناسب:

عدم ارتداء مالبس تخالف قواعد االحترام.
اإلمتناع عن عرض أي موضوع استفزازي، كالعنصرية، العنف، أو نزعة سياسية أو ترويج المواضيع الخارجة عن القانون و التي

تتسم بالعدوانية.
أن يكون لديك موقف نموذجي و ايجابي وسلوك مشرف في جميع األوقات، يتماشى مع قيم االحترام و األخالق واإلنسانية الذي

تنادي به األكادمية.
اإلعتناء بالنظافة الشخصية و الحفاظ عىل مظهر مرضي ومناسب.

 يجب أن تكون  األكاديمية بيئة آمنة و خالية من العنف، لذلك يحظر:

حمل السالح األ بيض أو الناري أو أي شيء آخر ي يمكن أن يتسبب في إصابة أو ضرر بالسالمة الجسدية. 
 استخدام  األجهزة المتفجرة (األلعاب النارية) أو أي جهاز من المحتمل أن يتسبب في إصابة األشخاص أو  يؤدي إىل

تدهور أو إتالف ممتلكات األكادمية و تدميرها.

حضور ملزم من جميع المشاركين المسجلين لدى األكاديمية خالل الدورات التدريبية.

حضور إلزامي للمشارك في جميع التدريبات واألنشطة التي تم التسجيل فيها.

اإللتزام بالمواعيد في جميع الفعاليات:

يعد الوصول المتأخر للتكوين قلة احترام تجاه األكاديمية والمشاركين اآلخرين. كما أن التأخير المتكرر للمشارك في التكوين يهدر موارد ا األكاديمية.

األكادمية مؤسسة لغير المدخنين، وفًقا ألحكام القانون 91-15 بشأن حظر التدخين في األماكن العامة. جميع المشاركين مطالبون باحترام هذا الحظر،
كما أن التدخين ممنوع منعا كليا داخل المؤسسة

 
أي حيازة أو توزيع أو تداول من قبل المشارك للمخدرات أو أي مادة سامة أخرى بموجب القانون المغربي المعمول به، مهما كانت طبيعتها، يعاقب

 عليه وفًقا للقانون (ال سيما القانون الجنائي) المعمول به عند االقتضاء، و سيؤدي إىل طرد المشارك

احترام اآلخرين

ال يمكن التسامح مع أي شكل من أشكال السلوك الغير الالئق تجاه اآلخرين، أو أي عنف أو أي مضايقات كتابية أو لفظية، او جسدية،  أو معنوية تحت
أي ظرف من الظروف داخل االكاديمية.

التمييز المرتبط بالجنس أو العرق أو الجنسية أو الثقافة أو الدين أو اللغة أو اإلعاقة أمر غير مقبول وسُيعاقب عليه أيًضا باإلنهاء الفوري للتدريب.

يتعهد جميع المشاركين و المدربين و فريق العمل و الزوار بعدم اللجوء مطلًقا إىل العنف تجاه أي شخص داخل األكادمية ألي سبب من األسباب
ودون أي ذريعة،  سواء كان باللفظ أو الجسدأو المعنى. ال يصلح العنف بأي شكل من األشكال لحل النزاعات كالتعليقات المسيئة أو األعتداء والضرب
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احترام المسؤولين عن نظافة غرف االكاديمية واجب. أي سلوك يؤدي إىل زيادة غير مبررة في عبء العمل أو اإلضرار بكرامتهم، سواء باللفظ أو
بالسلوك غير مقبول إطالقا.

يرجى من المشاركين الصالة بالقاعة المخصصة لذلك.

احترام مرافق االكادمية

يُتوقع من جميع المشاركين في االكاديمية الحفاظ عىل منشئاتها و معدات العمل المتاحة لهم : 

الحفاظ عىل معدات وأدوات العمل المتاحة للمشاركين ، واستخدامها بحكمة وعدم إتالفها. 
استخدام  حاويات القمامة. 

عدم تناول الطعام أو الشراب في غرف التكوين أو التجوال مع المشروبات أو الطعام في ممرات المؤسسة
الحفاظ عىل المرافق الصحية.

من أجل سالمة المشاركين وموظفي  األكاديمية فإن الولوج إليها غير مفتوح  ألي شخص دون إذن. من الضروري أن يصطحب المشاركون بطاقتهم في
جميع األوقات، من أجل تقديمها في حالة التحقق من الهوية عند مدخل االكاديمية.

يجب استخدام شبكة اإلنترنت الخاصة باألكادمية من قبل جميع المستخدمين والمشاركين والموظفين  باجتهاد وحس سليم دون اإلخالل بالقوانين
المعمول بها في هذا المجال.

يُحظر بشدة تنزيل أو محاولة تنزيل محتوى محمي بحقوق الطبع والنشر، مثل األفالم والموسيقى وما إىل ذلك. يتحمل الجاني المسؤولية الكاملة 
لذلك.

احترام خصوصية األشخاص عند نقل بيانات الكمبيوتر وفًقا للقوانين المعمول بها في المغرب.
 

يمكن استخدام فترات الراحة لألعمال الخاصة. أما  داخل االكاديمية، فال ينبغي إجراء مكالمات هاتفية أو معالجة رسائل البريد اإللكتروني
الخاصة(email) أو محادثات خاصة (WhatsApp / Skype وما إىل ذلك).

 

_________________________________________
توقيع المشارك

_________________________________________
التاريخ والمكان

لقد قرأت ووافقت عىل القانون الداخلي.

كل مشارك مسؤول عن ممتلكاته الشخصية. ترفض األكاديمية أي مسؤولية في حالة الضياع أو السرقة.  للحد من مخاطر السرقة، يوصى بعدم ترك
األموال أواألشياء القيمة داخل األكاديمية. يلزم تسليم األشياء التي تم العثور عليها عىل الفور في اىل مكتب اإلستقبال، حيث يمكن لمالكها من

استردادها.
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